
Zápis ze setkání Žákovského parlamentu dne 8. 9. 2020 

Přítomni: viz prezenční listina 

Obsah setkání: 

1. Přivítání žáků na prvním setkání Žákovského parlamentu v novém školním roce.  

2. Předání pozdravu paní ředitelkou jménem všech zaměstnanců a vyslovení přání, aby byl 

rok 2020/2021 pro naše žáky plný zdraví a optimismu v této napjaté době.  

3. Paní ředitelka poprosila především o shovívavost, situace okolo Covid – 19 se neustále 

vyvíjí, je třeba reagovat operativně. Dodržování zvýšených hygienických pravidel je zcela 

nezbytné. Každý žák musí mít dvě roušky s sebou (jedná se o osobní pomůcku každého 

žáka), dále balené kapesníčky a krabici papírových kapesníčků do boxu ve třídě. 

4. Nadační fond předal Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3  tři dezinfekční přístroje 

Steripower do ŠJ, na vedení školy a do vestibulu školy za cca 47 000 Kč, a to ještě před 

zahájením karantény. Naši žáci tak měli možnost dezinfikovat si ruce hned po jejich 

instalaci, tj. v únoru 2020. 

5. Paní ředitelka připomněla, že na setkání Žákovského parlamentu chodí pouze jeden 

zástupce třídy, tedy předseda, popř. jeho zástupce. Výjimku mají pouze druhé třídy. 

6. Paní ředitelka připomněla, že 9. 9. 2020 proběhnou třídní schůzky, a to buď on-line nebo 

venku. Podrobnosti sdělí třídní učitelé přes systém Bakaláři.  

7. Dne 28. 9. 2020 je státní svátek – Den české státnosti. 

8. V našem týmu zaměstnanců přibyli noví členové, dně ženy a dva muži (Milada 

Obdržálková – I. stupeň, Mgr. Eva Řádková – Čj, Ov, Pč, dále Mgr. et Mgr. Vladimír 

Grulich – D, Aj a Mgr. Karel Havránek – D, Ov, Aj).  

9. Školní jídelna z důvodu zajištění hygienických a proti epidemiologických opatření vaří od 

7. 9. 2020 pouze jeden druh jídla. Věříme, že veškerá opatření, která v souvislosti  

s doporučením MŠMT a KHS musíme ve společném stravovacím prostoru splnit, povedou 

k minimalizaci možností nákazy a onemocnění.  

10. Je nezbytně nutné dodržovat přesné časy odchodů na obědy, v jídelně se nesmí kumulovat 

větší množství žáků. Paní ředitelka opět apelovala na dodržování zákazu vynášení potravin 

ze ŠJ. 

11. Od září (14. 9.) opět ve škole bude projekt „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“. 

12. Školní klub (knihovna s čítárnou, studovna a herna) je v provozu v čase 9:30 – 15:30 hodin 

v pondělí a 9:30 – 15:00 hodin v úterý až pátek. Školní klub a knihovna smí být 

navštěvovány žáky pouze na dobu nezbytně nutnou (výměna knih apod.), žáci, kteří 

nebudou zapsáni do ŠD, musí po vyučování neprodleně opustit školu.  

13. Kroužky nejsou zakázány, nicméně MŠMT doporučuje zvážit jejich realizaci a v případě, 

že kroužky realizovány budou, nastaví se podmínky, aby se minimalizovala možnost 

přenosu nákazy. Nabídku kroužků pro školní rok 2020/2021 zveřejníme dne 9. 9. 2020 

prostřednictvím třídních schůzek.  

14. Kroužky začnou v týdnu od 29. 9. 2020, ve školním lichém týdnu. Vyrozumění o otevření 

kroužku a zařazení jednotlivých žáků bude k dispozici pod evidenčními čísly na nástěnkách 

a webu školy. Úplatu za zájmové kroužky provádějte do 30. 9. 2019, avšak až po 



vyrozumění o přijetí. O otevření kroužku, za jakých podmínek a v jakém složení rozhoduje 

ředitelka školy. 

15. V případě kroužku „Příprava na přijímací zkoušky z matematiky“ a „Příprava na přijímací 

zkoušky z  češtiny“ pro 9. třídy je vybírán poplatek jednorázově za obě pololetí, tj.  

1600 Kč za každý. Tyto kroužky začínají již v průběhu měsíce září dle pokynů vedoucích 

kroužků. 

16. Informace o zajištění obědů od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pro žáky naší 

školy – možno i pro více žadatelů – prosíme o možné podněty i z řad žáků za využití 

schránky důvěry.  

17. Naše škola v současné době neplánuje žádné velké akce, jediné, co se řeší, je lyžařský 

výcvik pro 7. třídy, který ale proběhne pouze na území České republiky. 

18. Ve škole máme dostatek dezinfekce, prosíme žáky, aby ji využívali. 

19. Upozornění od provozního personálu, že žáci na toaletách nedodržují základní hygienické 

návyky (splachování toalet) a plýtvají s toaletním papírem a papírovými ubrousky.  

20. Na škole funguje Nadační fond Žernosecká Sovička, děkujeme všem, kteří přispěli. Paní 

ředitelka nabídla možnost zapůjčit notebooky pro žáky v tíživé životní situaci a zakoupení 

dat z prostředků NF, pokud se opět nastolí on-line výuka. 

21. Sledujte webové stránky školy, v aktualitách a provozních informacích naleznete vše 

potřebné. 

  

 

Požadavky ze strany školy: 

1. Prosíme o shovívavost, toleranci a dodržování hygienických pravidel. 

2. Zlepšení chování na toaletách. 

 

 

 

Diskuse: 

1. Různé. 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Zuzáková 

 

 


